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ஏப்ரல் – 05 

TNPSC �ளிகள் 

 ���ரா�ல் அைமந்� ேஹாட்டல் வச� ஏற்பாட�் நி�வனமான ஓேயா நி�வனம் 
“ஓேயா ஸ்மாரட்் நாணயம்” எ�ம் தன� ெசாந்த இைணய சங்ேகத பணத்ைத 
(Cryptocurrency) ெவளி�ட�்ள்ள�.  

 

த�ழ்நா� ெசய்�கள் 

 �ட்�ற�ச ்சங்கங்க�க்கான ேதரத்ல் 

 த�ழ்நா� மாநில �ட�்ற�ச ் சங்கங்க�க்கான ேதரத்ல் ஆைணயம் மாநிலம் 
��வ�ம் உள்ள �ட�்ற�ச ் சங்கங்க�க்கான உ�ப்�னரக்ைளத் 
ேதரந்்ெத�ப்பதற்கான ேதரத்ைல அ��த்�ள்ள�. 

 �ட�்ற�ச ் சங்கங்க�க்கான ேதரத்ல் ஆைணயத்�ன் தைலவர ் M. ராேஜந்�ரன் 
இந்தத் ேதரத்ல்கள் 5 கடட்ங்களாக நைடெப�ம் என அ��த்�ள்ளார.் 

 �ட�்ற�ச ்சங்கங்க�க்கான ேதரத்ல் கடந்த 2013-ம் ஆண்� நடந்த�. நிரவ்ாகக்�� 
உ�ப்�னரக்ளின் 5 ஆண்� பத�க்காலம் இந்த மாதம் (ஏப்ரல்) ��வைடய உள்ள�.  

 எனேவ உ�ப்�னரக்ள் ேதர�் ெசய்யப்பட�் பத� ஏற்பைத உ�� ெசய்ய ஏ�வாக, 
நிரவ்ாகக்�� உ�ப்�னரக்�க்கான ேதரத்ல்கைள �ட�்ற� ேதரத்ல் ஆைணயம் 
நடத்த உள்ள�. 

 �ட�்ற�த்�ைற, பால் உற்பத்� மற்�ம் பால் பண்ைண ேமம்பாட�்த்�ைற, �ன் 
வளத்�ைற, ைகத்த� மற்�ம் �ணி�ல் �ைற உள்ளிட்ட 15 அர�த் �ைறகளின் 
கட�்ப்பாட�்ன் �ழ் வ�ம் 18 ஆ�ரத்� 775 சங்கங்களின் நிரவ்ாகக்�� 
உ�ப்�னரக்�க்கான ேதரத்ல்கைள �ட�்ற� ேதரத்ல் ஆைணயம் நடத்த 
இ�க்�ற�. 

 ெதாடக்க சங்கங்கள், மத்�ய சங்கங்கள், மாநில சங்கங்கள் என்ற 3 அ�க்� 
�ைற�ல் �ட�்ற� சங்கங்கள் த�ழ்நாட்�ல் ெசயல்பட�் வ�வதால் 
அவற்�ற்கான ேதரத்ல்கைள 5 கட்டங்களாக நடத்தத் �ட்ட�டப்பட�் உள்ள�. 

 �ட�்ற�ச ் சங்கங்களின் ��தல் ப�வாளர,் ெசன்ைன மற்�ம் �ட�்ற�ச ்
சங்கங்களின் மண்டல இைணப் ப�வாளரக்ள் மாவட்ட ேதரத்ல் பாரை்வயாளரக்ளாக 
நியமனம் ெசய்யப்பட�் உள்ளனர.் 

 

ேத�யச ் ெசய்�கள்  

பரிவாரா மற்�ம் தலாவாரா 

 நாயகா ச�கத்தவர ்(Nayaka)  என்ற ெபா�ளில்    பரிவாரா (Parivara) மற்�ம் தலாவாரா 
(Talawara) ச�கத்ைத கரந்ாடகா மாநிலத்�ன் அட்டவைணப் பழங்���னர ்
பட்�ய�ல் (list of Scheduled Tribes-STs) ேசரக்்க மத்�ய அைமசச்ரைவ ஒப்�தல் 
வழங்��ள்ள�.  



•   
•    
 
 
 
 

  

 இத்த� ேசரப்்�ன் �லம் இந்த ச�கங்கைளச ் ேசரந்்த நபரக்ள் கரந்ாடகா 
அர�ட��ந்� அட்டவைணப் பழங்���னர ் என்ற சான்�தைழப்                       
(Scheduled Tribes certificate)  ெபறத் த���ைடயவரக்ளாவார.் ேம�ம் மாநிலத்�ல் 
அட்டவைணப் பழங்���னரின் நல�க்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட அைனத்�த் 
�ட்டங்களி�ம் பயன்ெபற  த���ைடயவரக்ளாவர.்  

 அர�யலைமப்�ச ்சடட்த்�ன் ஷரத்� 342 ன்  (Article 342) �ழ் பட்�யல் பழங்���னர ்
��ப்�டப்பட�்ள்ளனர.் 

 அட்டவைணப் பழங்���ன�க்கானப் பட�்ய�ல் எத்த� ெதாடரச்�்யான ேசரப்்�ம், 
நீக்க�ம், �ற ��த்தங்க�ம் சட்டத் ��த்த மேசாதா �லம் மட�்ேம ேமற்ெகாள்ள 
���ம் என்ப� ��ப்�டத்தக்க�. 

 இந்த நடவ�க்ைகயான� நீண்ட காலமாக கரந்ாடகா மாநிலத்�ல் அட்டவைணப் 
பழங்���னர ் அந்தஸ்ைத வழங்�மா� ேவண்�ேகாள்  ��த்� வ�ம் பரிவாரா 
மற்�ம் தலாவாரா ச�கத்�னரின் நீண்ட கால ேகாரிக்ைகைய நிைற� ெசய்�ம். 

 

மணற் �ரங்க கட்டைமப்� 

 ேதைவ அளிப்�ப் பற்றாக்�ைற (demand supply deficit)   மற்�ம்  சட்ட�ேராத மணல் 
�ரித்ெத�ப்� (illegal extraction) உட்பட பல்ேவ� மணல் �ரங்கப் �ரசச்ைனகைளக் 
ைகயா�ம்  (Sand mining issues) மாநிலங்க�க்� உத� �ரிவதற்காக மணற் �ரங்க 
கட்டைமப்� (Sand Mining Framework) ஒன்ைற மத்�ய �ரங்க அைமசச்கம் (Union Ministry 
of Mines)  ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 �� ெடல்��ல் நைடெபற்ற �ரங்கம் மற்�ம் கனிமங்கள் �தான �ன்றாவ�  ேத�ய 
��ைக�ன் (Third National Conclave on Mines & Minerals) ேபா� இந்த மணற் �ரங்க 
கட்டைமப்� ெவளி�டப்பட்ட�. 

 

�ரதம மந்�ரி ேராஜ்கர் �ேராத்சகன் ேயாஜனா 

 ெபா�ளாதார �வகாரங்க�க்கான அைமசச்ரைவக் �� �ரதம மந்�ரி ேராஜ்கர ்
�ேராத்சகன் ேயாஜனா�ன் ேநாக்கத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்கான �ன்ெமா��ற்� 
ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�. 

 மத்�ய அர�, பணியாளரக்�க்� அவரக்ள் பணி�ல் ேசரந்்த �தல் �ன்� 
ஆண்�க�க்� தன்�ைடய �� பங்களிப்ைப அளிக்�ம். அேதா� ஏற்கனேவ 
பணி��ள்ள பணியாளரக்�க்�ம் �ன்� ஆண்�க�க்� தன்�ைடய 
பங்களிப்ைப ேமற்ெகாள்�ம். 

 �ரதம மந்�ரி ேராஜ்கர ் �ேராத்சகன் ேயாஜனா ஆகஸ்ட் 2016ல் இ�ந்� 
ெசயல்பாட்�ல் உள்ள�. 

 இத்�ட்டத்�ன் �ழ், உலகளா�ய கணக்� எண் ெகாண்ட (Universal Account Number - 
UAN) மாதம் �. 15000 வைர சம்பளம் ெப�ம் ��ய ஊ�யரக்ளின் (1 ஏப்ரல் 2016 
மற்�ம் அதற்�ப் �ற� பணி�ல் ேசரந்்தவரக்�க்�) ெதா�லாளர ் ஓய்��யத் 
�ட்டத்�ற்� அவரக்�ைடய 8.33% பங்களிப்ைப அர� ேமற்ெகாள்�ம். 
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சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

18 ��ய �தரகங்கள் – ஆப்�ரிக்கா – 2021    

 2018 ஆம் ஆண்���ந்� அ�த்த நான்� ஆண்� காலங்களில் ஆப்�ரிக்கா�ல் 18 
��ய இந்�யத் �தரகங்கைள ெதாடங்க மத்�ய அைமசச்ரைவ அ�ம� 
வழங்��ள்ள�. 

 ேடாேகா, �வா�லாந்�, �ேயர �ேயான் (Sierra Leone), ேசாமா�யா,  சேவா ேடாம் & 
�ரின்�� (Sao Tome & Principe),   �வாண்டா, ெமௗரிடானியா (Mauritania),  ைல�ரியா, 
�னியா, �னியா பசவ், எரித்�ரியா, நிலந�க்ேகாட்�ல் அைமந்�ள்ள �னியா 
(Equatorial Guinea),  ��ேபாட்�, காங்ேகா ��யர�, ேகம�ன், பர�்ன பேசா, சாட், ேகப் 
ெவர�் (Cape Verde)  ஆ�ய ஆப்�ரிக்க நா�களில் 18 ��ய இந்�யத்  �தரகங்கள் 
�வங்கப்பட உள்ளன. 

 இைவ வளங்கள் ெச�ந்த ஆப்�ரிக்க கண்டத்�ல் இந்�யா��ைடய நிைல 
ஊன்றைல  (Footprint) அ�கரிக்�ம். ேம�ம் இந்�யா��ைடய இராஜ்�ய அைடைவ 
(Diplomatic Outreach) இைவ ேமம்ப�த்�ம். 

 ேம�ம் இ� இந்�ய-ஆப்�ரிக்க மன்ற மாநாட்�ன் (India-Africa Forum Summit) 
ஒப்�க்ெகாண்ட பணிகைள அமல்ப�த்�வ�ல் ஒத்�ைழப்ைப ேம�ம் அ�கரிக்�ம். 

  

கடற்பைடதளம் – இந்�யா �ன்ெமா�� 

 ெசெசல்ஸ் நாட்�ன் அ�பரான  ேடனி ெபௗர ் (Danny Faure), ெசெசல்ஸ் அரசான�   
இந்�யா�டனான அஸம்ஸன் ��த் �டட்த்ைத (Assomption island project)  
�ன்ென�த்�ச ் ெசல்ல ேபாவ�ல்ைல என  ெசெசல்ஸ் நாடா�மன்றத்�ல்    
ெதரி�த்�ள்ளார.்   

 ெசெசல்ஸ் நாட்�ன் அஸம்ஸன் ��ல் (Assumption Island)  இரா�வத் தளத்ைத 
கட்டைமப்பதற்� அந்நாட�்டன் இந்�யா ஓர ் ��த்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்�ல் 
ைகெய�த்�ட்ட�. இ� மாதங்கள் ஆன �ற�ம், இந்த ஒப்பந்தத்ைத 
நாடா�மன்றத்�ல் நிைறேவற்ற ெசெசல்ஸ் நாட�்ன் எ�ர ் கட்�கள் ம�த்ததால், 
இந்த அ��ப்� ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

 �ழக்� ஆப்�ரிக்கா�ல் இந்�யப் ெப�ங்கட�ல் உள்ள 115 ��களின் ��க் �டட்ேம 
(Archipelago) ெசெசல்ஸ் நாடா�ம். 

 உல�ன் �க�ம்  பரபரப்பான கடல் வ�ப் பாைதக�ள் ஒன்றான �யஸ் 
கால்வா�ற்� அ��ல்  ��ேபாட்� நாட்�ல் �னா தன� �தல்  ெவளிநாட�் 
இரா�வத் தளத்ைத ெதாடங்�யைதத் ெதாடரந்்�, �னா�ன் ஆ�க்கத்ைத 
கட�்ப்ப�த்த ெசெசல்ஸ் நாட்�ல் ஓர ் இரா�வத் தளத்ைத அைமக்க இந்�யா, 
ெசெசல்ஸ் நாட�்டனான இந்த ஒப்பந்தத்�ல் ைகெய�த்�ட்ட�. 

ெசெசல்ஸ்  ஒப்பந்தம்  
 ெசெசல்ஸ் ஒப்பந்தமான�   2015 ஆம் ஆண்� இந்�யப் �ரதமரின் ெசெசல்ஸ் 

நாட்�ற்கான அர�ப் பயணத்�ன் ேபா�   இந்�யா மற்�ம் ெசெசல்ஸ் 
நாட்�ற்�ைடேய ைகெய�த்�டப்பட்ட�. ெசெசல்ஸ் பாரா�மன்றம் இந்த 
ஒப்பந்தத்ைத ஏற்க ம�த்ததன் காரணமாக இந்த ஒப்பந்தத்�ல் �ல சசச்ர�கள் 
ஏற்பட்டன. 
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 இந்�யா�ற்�  இந்த ஒப்பந்தம் �க�ம் �க்�யமான ஒன்றா�ம். ஏெனனில் இந்த 
ஒப்பந்தத்�ன்ப� ெசெசல்ஸ் மற்�ம் ெமாரி�யஸ் நாட்�ன்  அகாேலகா ��ல் 
(Agalega island)   இரா�வத் தளங்கைள அைமக்க இவ்ெவாப்பந்தம் இந்�யா�ற்� 
வ� அைமத்�த் த��ற�.. 

 இ� இந்�யப் ெப�ங்கட�ல் இந்�யா தன்�ைடய பா�காப்� �க்�யத்�வ 
நிைலப்பாடை்ட �ரி�ப�த்�வதற்கான ஓர ்�க்�ய நகரவ்ா�ம்.  

 சட்ட �ேராத �ன் ��ப்�, ேவடை்டயா�தல், ேபாைதப் ெபா�டக்ள் மற்�ம் 
ஆடக்டத்தல் ேபான்றவற்�ல் ஈ�ப�பவரக்ள் உட்பட �க்�யமான ெபா�ளாதார 
�ற்றவாளிகளின் ஊ��வைலத் த�ப்பதற்� ேமம்ப�த்தப்பட்ட �ரத்�ேயக 
ெபா�ளாதார மண்டலக் கண்காணிப்ைப  (enhanced EEZ surveillance)  
ஏற்ப�த்�வ��ம் கடற்ெகாள்ைள எ�ரப்்� நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வ��ம் 
(anti-piracy operations) இ� நா�களிைடேய  ஓர ் ஒத்�ைழப்ைப ஏற்ப�த்�வேத இந்த 
ஒப்பந்தத்�ன் ேநாக்கமா�ம். 

 

NASA – இன்ைசட் �ட்டம் 

 ெசவ்வாய் ேகாளின் உட்ப��ையப் பற்� ஆராய�ம் அதன் உ�வாக்கம் பற்�ய 
�ன்�லங்கைளக் கண்���க்க�ம் நாசா �தன்�ைறயாக ெசவ்வாய்க்� ஒ� 
�ண்கலத்ைத அ�ப்ப இ�ப்பதாக அ��த்�ள்ள�. 

 

 ெசவ்வாய் ேகாளின் உட்ப��ையப் பற்� ஆராய நாசா�ன் �தல் �ட்டமான 
இன்ைசட் (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport – Insight) 
ேம 5, 2018 அன்� �ண்ணில் ஏவப்பட �ட்ட�டப்பட�்ள்ள�. 

 நில�ற்கான நாசா�ன் அப்பல்ேலா �ட்டத்ைதத் ெதாடரந்்� �ஸ்ேமா �ட்டைர 
மற்ெறா� ேகாளில் நிைலநி�த்�வதற்கான �ட்டேம இந்த இன்ைசட ் �ட்டமா�ம். 
�ஸ்ேமா �ட்டர ்என்ப� நிலந�க்கங்கைள அள��ம் ஒ� சாதனமா�ம். 

 அலபமா மாநிலத்�ன் ஹன்டஸ்்�ல்ேல��ள்ள மாரஷ்ல் �ண்ெவளி ஊர�் 
ைமயத்தால் நிரவ்�க்கப்ப�ம், நாசா�ன் கண்���ப்�த் �ட்டேம இன்ைசட் 
�ட்டமா�ம். 



•   
•    
 
 
 
 

  

 இன்ைசட் என்ப� �ஸ்�க் �லனாய்�, �றப்பரப்� (Geodesy) ெவப்ப இட நகர�் 
ஆ�யவற்ைறப் பயன்ப�த்� ேகாளின் உட்ப��ைய ஆராய்தல் ஆ�ம். 

 இன்ைசட், 4.5 �ல்�யன் ஆண்�க�க்� �ந்ைதய ெசவ்வாய் ேகாளின் 
உ�வாக்கத்�ன் ஆரம்ப நிைலையப் (Earliest stage) பற்�ய ெசய்�கைள வழங்�ம். 

 இ� பாைற அைமப்�கள்  எவ்வா� �ரிய ��ம்பத்�ன் ��, அதன் நில�, மற்�ம் 
�ற ேகாள்கள் ஆ�யவற்ைற உ�வாக்�ன என்பைதப் பற்�ய  ��ப்�கைள 
வழங்��ற�. 

 ெடன்வரி�ள்ள லாக்�ட் மார�்ன், �ண்ெவளி நி�வனம் இன்ைசட் �ண்கலத்ைத 
உ�வாக்� ேசாதைன ெசய்த�. JPL நி�வனம், வா�ங்டன்னி�ள்ள நாசா�ன் 
அ��யல் �ட்ட இயக்�நரகத்�ற்கான இன்ைசட் �ட்டத்ைத நிரவ்�க்�ற�. 

 

ெபய்டவ் – 3 வ�காட்� �ண்கலம் 

 �னா, இரண்� இைண (Twin pair) ெபய்டவ் – 3 MEO வைக �ண்கலங்கைள 
ெவற்�கரமாக �ண்ணில் ெச�த்��ள்ள�. 

 

 �னா, தன்�ைடய உள்நாட�் �ண்கலமான ெபய்டவ் (Compass) �ண்கல வ�காட�் 
அைமப்�ன் �ன்றாவ� மற்�ம் கைட�க் கடட் �ண் ெச�த்த�ன் (Launching) ஒ� 
ப��யாக ெபய்டவ்-3 இைண �ண்கலங்கைள �ண்ணில் ெச�த்��ள்ள�. 

 ெதன்ேமற்� �னா�ன் �ச�்வான் மாகாணத்�ல் உள்ள �சாங் �ண்ெவளி ஏ� 
ைமயத்���ந்� லாங் மாரச் ் – 3B ராக்ெகட் �லம் இைவ �ண்ணில் 
ெச�த்தப்பட்டன. லாங்க் மாரச் ்ராக்ெகட் வைக�ல் இத்�ட்டம் 269வ� �ட்டமா�ம். 

 இவ்�� �ண்கலங்க�ம் ெபய்டவ் �ண்கல வ�காட�் அைமப்�ன் �ன்றாவ� 
கட்டத்�ன் ந�த்தர �� �ற்�வட்டப் பாைத �� ஆ�ம். 

 இவ்�� இைண �ண்கலங்கள் ெதாடர ்ேசாதைனக�க்�ப் �ற� இதற்� �ன்னால் 
ஏவப்பட்ட ஆ� ெபய்டவ்-3 �ண்கலங்க�டன் இைணந்� ெசயல்ப�ம். 
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 இவ்�� இைண �ண்கலங்க�ம் �ைறேய அ��ய�க்கான �ன நி�வனத்�ன் 
�ண்�ண்கலங்க�க்கான �த்தாக்க நி�வனம் மற்�ம் ஏ� வாகன 
ெதா�ல்�ட்பத்�ற்கான �ன நி�வனம் ஆ�யவற்றால் தயாரிக்கப்பட்டன. 

ெபய்ெடவ் ேந�ேகசன் அைமப்� 

 ெபய்ெடவ் வ�காட�் அைமப்� ஆன� 2வ� தைல�ைறையச ்ேசரந்்த �னா�னால் 
உள்நாட்�ேலேய தயாரிக்கப்பட்ட வ�காட�் அைமப்� ஆ�ம். இ� அெமரிக்கா�ன் 
GPS அைமப்�க்� எ�ரான ஒன்றாக க�தப்ப��ற�. ெபய்ெடவ் என்ற �னெமா� 
வாரத்்ைத�ன் ெபா�ள் ஏரக்லப்ைப அல்ல� Big dipper Constellation. 

 ெபய்ெடவ் �ண்கலம் �தன்�தலாக 2000-ஆம் ஆண்� �ண்ணில் ெச�த்தப்பட்ட�. 
2011 �சம்பரில் ெசயல்பாட்�ற்� வந்த இந்த அைமப்�, �னா�ற்� மட�்ம் ேசைவ 
வழங்�ம் 10 �ண்கலங்கைளக் ெகாண்டதா�ம். 

 2012 �சம்பரில் ஆ�ய – ப��க் ப��களில் தன� ேசைவகைள வழங்க ஆரம்�த்த�. 
2020ல் இதன் ���ல் (On its completion) உலகளா�ய வா�க்ைகயாளரக்�க்� தன் 
ேசைவைய வழங்�ம். 

  

மாநிலச ்ெசய்�கள்  

P.V.�ந்� – �ைண ஆட்�யர ்

 ஒ�ம்�க் பதக்க �ராங்கைனயான P.V. �ந்� ஆந்�ரப் �ரேதச மாநிலத்�ல்  �ைண 
ஆட்�யராகப் ெபா�ப்ேபற்�ள்ளார.் 

 2017 ஆம் ஆண்� ேம மாதம் ஆந்�ரப் �ரேதச மாநில சட்ட மன்றமான� P.V. 
�ந்�ைவ மாநில அர�ன் ��ப் I அ�காரியாக நிய�க்க மாநில ெபா� பணிச ்
ேசைவ சட்டத்ைத (State Public Services Act) ��த்த மேசாதா ஒன்ைற நிைறேவற்�ய�.  

 2016 ஆம் ஆண்� நைடெபற்ற ரிேயா   ஒ�ம்�க்�ல்    பாட்�ண்டன் ேபாட்��ல் 
ெவள்ளிப் பதக்கம் ெவன்ற P.V. �ந்�ைவ க�ர�ப்பதற்காக ஆந்�ரப் �ரேதச 
அரசான�   மாநில அர�ல் ��ப் I பத�ைய   அவ�க்� அ��த்த�. 

 அர�ப் பணி�ல் எத்த� நியமனங்கைள�ம் அர� ெபா� பணித் ேதரவ்ாைணயம் 
மற்�ம்  ேதரந்்ெத�ப்� �� �லம் மட�்ேம ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

 இத்த� வ��ைற அல்லா� ேவ�பட்ட வ��ல் P.V. �ந்�ைவ நிய�க்க 
ேவண்���ந்ததனால் ஆந்�ரப் �ரேதச அரசான� 1994  ஆம்  ஆண்�ன் ஆந்�ரப் 
�ரேதசம் (ெபா�ப் பணிக�க்கான நியமனங்களின்   ஒ�ங்� �ைறகள், ஊ�ய 
அைமப்� மற்�ம்  பணியாளர ்அைமப்�)  {(Regulation of Appointments to Public Services and   
Staff Pattern and Pay Structure) Act, 1994} சட்டத்�ல்  ��த்தத்ைத ெகாண்� வர 
ேவண்�யதா� �ட்ட�. 
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